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Innhold
Velkommen

Vår nye daglige leder Cecilie, ønsket velkommen og takket for godt oppmøte!
Kjernen ble presentert og det ble redegjort for utviklingen av andelslandbruk i Norge og
oppstarten på Øverland da det var 50 andelshavere. Nå er vi nesten 500.
Tale Helen Seldal fra Wøyen gård var med som observatør. De er i gang med oppstart av et
eget andelslandbruk.

Visjonsdokumentet

Evaluering

OIKOS hevder at andelslandbukene står for 30% av det som dyrkes av økologiske grønnsaker i
Norge.
Cecilie minnet oss om Visjonsdokumentet for å minne oss om vårt felles mål: Nytt liv til
landbruket, lokal økologisk mat i fellesskap. Ett års, fem års og 10 års mål. Det er viktig å
bruke visjonsdokumentet i arbeidet med Øverland for å passe på at vi fokuserer på det vi har
blitt enige om er våre felles mål.
Cecilie fortalte at 85% svarer at de er fornøyde. Generelt mener andelshaverne at
høstemeldingen fungerer godt, noen innspill på at den kanskje kommer for ofte?
Tilbakemeldingene viser at det er mange forskjellige grunner til at vi er andelshavere:
Jordforbindelsen er viktig og det å støtte en økologisk produksjon. Mange legger vekt på at
det sosiale ikke er hovedgrunn for å være med.
Kjernen skal være visjonære, dette får vi testet ut nå som vi får benytte hele Flatjordet.
Ansvarlig for den digitale kalenderen Maria Skolota som også sitter i Kjernen, fortalte om

Ansvarlig

Ev dato
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tilbakemeldinger på spørsmål om Grønne fingre og selvluking. Tilbakemeldingen er at det var
enkelt å bruke for dem som benyttet seg av den. Likevel var det mange som ikke brukte den i
det hele tatt. Etterregistrering er ønsket av noen brukere, gratis versjonen kan ikke tilby
dette. Forslag om å legge inn i neste års evaluering hvor mange timer andelshaverne mener
hører med til medlemskapet. Dugnadsdeltagelsen er dalende og statistikken som den digitale
løsningen gjorde mulig viser at det er noen som stiller opp ofte og for mange som ikke
kommer. Her har vi en jobb å gjøre for å engasjere andelshaverne.
Gartner Kurt redegjorde for tilbakemelding angående grønnsakene. Mengden generelt passe,
bortsett fra brokkoli der 61 av 91 mente det var for lite. Utfordring å øke mengden av f.eks.
brokkoli fordi det da evt. må erstatte en annen kålvekst. Dette p.g.a. vekstskiftet. Litt humring
over de tre som mente det var for lite løk. Kokefaste poteter er ønsket og det kan vi få til til
neste år. Hokkaiodogresskarene ble spist av jordrotter, søtpoteter ønsket, men er vanskelig å
dyrke her, bl.a. blir de mindre søte p.g.a. klima. Kurt har fått tilbud om en sort som kanskje
kan fungere her. Halloweengresskar kan vi evt. forsøke, men noen mener de ikke smaker så
godt. En etterlyste dyrking av prydplanten hosta som vårgrønnsak. Vi tester gjerne ut noen
nye grønnsaker og kan gjøre dette som eksperiment uten at det går på bekostning av
dyrkingen for øvrig.

Dyrking 2018

Gartner Kurt presenterte neste års vekstskifte i grove trekk. Til neste år vil vi flytte veksthuset
for å unngå jordtretthet og sykdommer på tomatene. Vekstskiftet hindrer spredning av
sykdom, skadedyr og utarming av jorda. Hvert felt kan ha opp til 80 rader. Det er en
utfordring å få plass til de grønnsakene vi ønsker mer av uten å forrykke vekstskiftet. For tett
planting gjør arbeidet vanskeligere og kan gå ut over veksten. Utvidelsen av Flatjordet kan
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være til hjelp, men hvordan vi løser en eventuell økning av mengden grønnsaker hører til
detaljplanleggingen som ikke er klar enda. Vekstskiftet og hva som dyrkes der krever mye
planlegging.
Gartner & maskinansvarlig Håkon kunne fortelle at den kalde våren gjorde at vi kom sent i
gang med pløyingen. Dette forsinket dyrkingen noe. Pløyingen vender jorden og vi ønsker
utstyr som ikke pløyer så dypt for å ikke skade så mye av mikrofloraen. Vi ønsker oss en litt
større traktor, 4 hjulstrekk med mulighet til å koble til flere redskaper for å dekke flere
oppgaver. Vi vurderer ut i fra hvor ny eller gammel vi ønsker oss, prisklasse 100 -150 000. Det
kom innspill til type traktor f.eks. en John Deere som kan være aktuell for Øverland.
Gartner Ineke fortalte om de flerårige vekstene vi i år høstet for første gang og er veldig
fornøyd med resultatet. I år var det valnøtter å høste og det ble også åpnet for høsting av
druer. Både valnøtter og druer (tørket til rosiner) ble servert deltakerne. Solbær og vårløk har
vært en stor stor suksess. Klatrespinat, kinesisk hvitløk er ønsket og det er forsøk med flere
andre sorter som kanskje kan fungere bra etter hvert. F.eks. syre, hosta, ruccola, storklokka
og stolte Henrik (flerårig melde). Til neste år ønsker Ineke å dra på studie/inspirasjonstur til
Stephen Barstow i Trondheim som dyrker mer enn 3000 grønnsaker hvor mange av dem er
vårgrønnsaker. Rabarbra vellykket, men tilbakemeldingene sier om at det er for lite så ønsket
er å utvide med noen nye sorter. Jordbær ikke så søte i år p.g.a. kald forsommer. Det har vært
tungt med de mange fuglene som ble fanget i nettingen over jordbærene, men montering av
netting høyt over bakken vil løse dette problemet til neste år. Ineke hadde innkalt til en
dugnad for å bygge dette, men dessverre var det ingen som kom så det må bli bygget til neste
år. Ikke alltid så lett å få tak sorter som f.eks. Frida. Det kom innspill om å bestille allerede nå
for å få tak i de sortene man ønsker å dyrke. Bieblomster er nytt av året og inkluderer flere
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blomstrende busker (Aronia, Pil, mispel, samhyl m.m.) Det settes nå i gang med planlegging
av frukthagen på Hagejordet. Her må det uansett tas jordprøver og sjekke grunnforhold for
evt. drenering og jorddybde. Vi starter med grønngjødsel av hele Hagejordet i 2018, men
planer for hvordan denne fruktskogen skal bli er i gang. Til slutt sa Ineke at hun ønsker seg en
benk og en utedo. Hun avsluttet med å spørre om vi kunne vi åpne opp for å jobbe med
flyktninger på Øverland? Cecilie svarte at vi har henvendt oss til Bærum kommune om å få til
dette flere ganger, men dessverre uten respons.
Gartner Inger er ansvarlig for dyrking av tomatene. Vellykket med duk og hønsegjødsel som
har gitt god avling hele sesongen. Busktomatene er vanskelige å temme så de skal vi ikke ha
til neste år. Den lille tunnelen med paprika og physalis krever litt omorganisering. Physalisen
vokser litt vilt og trenger mer plass, paprikaene trenger oppbinding. Neste år utvides
reportoaret både i tomathuset og her. Kald sommer ga litt sen avling av physalis.
Til slutt viste Kurt en skisse på innhøstingsplan for neste år. Det ble etterlyst å overvintre
pastinakk og persillerot for vårhøsting. Kurt fortalte at pastinakk og persillerot er finnes i
jordkjelleren og at det er noen pastinakk igjen i åkeren for høsting til våren. Erfaring fra
tidligere viser at persilleroten ikke tåler overvintring ute. Vi tester skorsonerrot (svartrot) til
neste år. Eikesalat, endiver og evt. andre salater istedenfor isbergsalat ble etterlyst. Vi har et
forbedringspotensiale på salat, kanskje vi kan dyrke dette på en litt annen måte (drill, bed
e.l.).
Konserveringsgruppa ved Rita 4 serverte sesongens Øverlandsnacks bl.a. tørket løk og
smaksprøver på melkesyregjærede grønnsaker bl.a. en bønnemos som egentlig var for varmt
lagret melkesyregjærede bønner, urtesat av urter, gressløkblomster og ville vekster fra
Øverland. Det ble servert smaksprøver og også poser med salt og glass med melkesyrede
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grønnsaker som man kunne ta med hjem.
Veronika serverte tørket jordbær fra åkeren.

Leieavtale med Norges Vel

NV taper penger på Øverland og ønsker å snu det til overskudd. Første møte startet dårlig og
NV ønsket bl.a. markedspris på det vi benytter av hus f.eks. jordkjelleren, men etter flere
møter kom vi fram til en løsning vi kan leve med. Resultatet er at vi tredobler arealet vi
disponerer og får en bindene avtale i 10 år. Utvidelsen av dyrkingsarealet er på 100 da, så det
åpner for en stor utvidelse på Flatjordet. Hva vi skal dyrke der og hvordan dette skal
organiseres blir en viktig del av Kjernens arbeide fremover og ALLE innspill mottas med glede.
Det som ikke er så gledelig er at vi ikke får noen parkeringsplasser rundt låven eller får lov til å
parkere på parkeringsplassen. Dette fordi NV mener det ikke er rettferdig overfor de øvrige
leietakerne. Det arbeides med løsninger på dette f.eks. i samarbeid med Brød&Cirkus om i
hvert fall 3-4 parkeringsplasser, parkering utenfor jordkjelleren e.l.

Overflod på Øverland

Rita drømmer om et kjøkken (i en eller annen form) på Øverland, så andelshaverne kan møtes
og bli inspirert til å bruke det som til enhver tid er tilgjengelige grønnsaker. Juni: Hylleblomst
og jordbærsuppe, safting og eddik. Juli: Sommersuppe med potet og squash. I august kan vi
lage mangfoldsuppe som også kan vise litt av mangfoldet blant andelshavere. I september
passer det bra å ha et bønnemøte med bønner og belgvekster som hovedingredienser. Dette
er proteinkilden her på Øverland. Oktober åpner for kålsuppe og også her snakk om bruk og
konservering. November tar vi de asiatiske salatene og grønnkål med oss til bål og gryte.
Dette er noe vi kan få til sammen og innspill til hvor og hvordan vi kan lage et kjøkken er
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Budsjett

Hønsegruppa

ønsket.
Cecilie åpnet med å etterlyse tanker rundt hvor går vi nå med større dyrkingsareal og dalende
dugnadsinnsats. Kan kontingenten være høyere? Indeksreguleres? Hvor stor deltakelse er
forventet og hvordan kan man få folk til å komme oftere og delta på Øverland. Mange innspill
og kommentarer til hvordan man kan øke involveringen, kan man kreve mer deltakelse? Kan
man ha ekstra betaling til de som ikke deltar? Kan man kjøpe seg fri fra fra dugnad? For å
involvere må vi bli mer synlige. Cecilie må stå fram, det samme kan andre viktige personer
gjøre: Portrett i ukesbrev, på nettside og Facebook. Det er de eldre som deltar, hvordan
engasjere de yngre? Bruker vi de kanalene vi har riktig og godt nok?
Noen mente kontingenten godt kan økes og vi tok en uhøytidelig avstemning. Flere avholdt
seg fra å stemme så det ble ikke tydelig hva folk ønsket. Det kom også kommentar om at
betaler du mye forventer du mye og synes ikke det er nødvendig å delta utover betalingen,
for mange er det dyrt å være med spesielt for barnefamilier. Cecilie sa at kontingenten ikke
bare er en alternativ måte å kjøpe grønnsaker på, men like mye en billett til å være med på
Øverland og dele jorden med andre andelshavere. Flere innspill: Kanskje ha forpliktende
påmelding til de obligatoriske 6 timene ved sesongstart? Hvordan kontrollere at man har vært
tilstede og bidratt, er det greit med kontroll & tvang? Bruke sosiale medier mer aktivt,
rapportere mer fra driften. Være tydelig på at man ikke kan kjøpe seg vekk fra dyrkingen, vi
trenger hender, det gjør seg ikke sjøl. Hva slags andelshavere er det vi ønsker å ha her,
tilbakemeldingene fra evalueringen viser at det er mange forskjellige motiver for at folk er
andelshavere. Økologiske grønnsaker får man tak i overalt nå, Øverland har noe annet å tilby,
vi må fokusere mer på det. Det ble igjen foreslått å invitere alle på venteliste til en dag på
Øverland og se hvem som har ekstra ønske om å delta utover å høste grønnsaker og så gi
disse forrang på ventelisten.
På grunn av veggdyr og at vi har så mange gamle høner som ikke legger egg avvikler vi
hønseholdet. Vi ønsker å gi bort en liten hane og to små gamle høner (disse er kosete), i
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Kort oppsummert

tillegg til tre verpehøns. Til neste år starter vi på ny frisk med nye høner i nye, rene hønsehus.
Årets høstmøte ble holdt med god stemning og mye god mat & drikke. På møtet var det også
mange nye andelshavere og det tegner godt for et nytt år med stor deltagelse fra nye &
gamle, store & små Øverlandere.

